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، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم  

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد ،،  ،حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 "  : من ذرعه القيء يف الصيامحديثيف بتحقيق الكالم اإلمتَام، " بعنوان: فهذا جزء حديثي   
 «.م أفطر، وإذا ذرعه القيء مل يفطرإذا استقاء الصائ»: املرفوع أيب هريرة فيه حديث مجعت  

 «.القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض ذرعهمن » :وجاء بلفظ  

عن عبد ، وإمنا يصح موقوفا  مرفوعا  غري اثبت، وغري حمفوظ حديث  وخالصة احلكم عليه أنه    
من استقاء وهو صائم، فعليه القضاء، ومن بلفظ: ) ماهللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

أختلف فيه العلماء فمنهم من فقد كما سيأيت تفصيله،   (ذرعه القيء ، ليس عليه القضاء.
  ومنهم من ضعفه. ،صححه

  :فأبدأ بذكر   

 (7ص )                          لفظ احلديث. -
 (7ص )                   احلكم على احلديث. -
 (7ص )                         خمارج احلديث. -
 (8ص )                 مدار احلديث.          -
 (9ص )    الكالم على طريق حفص بن غياث. -
 (10ص )                           .احلديث علة -
 (11ص )   .وهو الراجح ،من ضعفه من العلماء -
 (11ص )      .نقل أقوال العلماء ممن صرح بضعف احلديث -
 (15ص ) من ضعف احلديث بتضعيف بعض رجاله إسناده، أو أعرض عن االحتجاج به. -
 (16ص )   من صحح احلديث.   -



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    5الصفحة 

 (16ص ). ممن صرح بصحة احلديث نقل أقوال وتطبيقات العلماء -

 (17ص ) . من ي صحح احلديث على شرطه يف توثيق رجال إسناده -

 (18ص )  ترمجة هشام بن حسان. -

 (26ص )                . اخلالصة -
 

 
 

 :البحث والرتتيبهذا يف  منهجي
 
 يف هذا اجلزء. ألهم ما حيتاج إىل التنبيه عليهوأعرض فيه ملا قمت به  

فما أنقل فيه قول عليها، وحررت احلكم على أسانيدها، احلديث اليت وقفت  خمارجمجعت  :أولا 
خالصة احلكم يف الراوي إذا كنت موافقا   فهوأو الذهيب، )وال أتعقبه بشيء( احلافظ ابن حجر، 

 رمحه هللا. مالقوهل
 

 وقد قسمتهم على النحو التايل: ،حكم العلماء على احلديث : اثنياا 
  (1) احلديث من العلماء.من صحح  -1
  (2) حبكمه على رجال إسناده. من ي صصح احلديث على شرطه  -2
 من ضعف احلديث صراحة. -3
 (3) من ي ضعف احلديث على شرطه. -4

 
                                                           

أو يف كتاب اشرتط  حة. أو أخرجه يف صحيحهاروى احلديث كامال  بسنده ومتنه، وصححه صر عامل ابحلديث وهم كل  (1)
 غريه وصححه. عن النقل ، أو ذكرالصحة

كل من مل أجد أهنم عرفوا ، أو  ووثق رجال إسناده، وعرف متنه أو سنده ،احلديث أو ذكره عن غريهعرف وهم كل من  (2)
 احلديث، لكن وثق رجال إسناده.

 د طرقه.احمن وجه آخر أنه صححه، ولو آب وهم كل من ضعف أحد رجال إسناده أو أعله، ومل يذكر عنه (3)
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وذكرهتا يف  يت وقفت عليها يف األسانيد واملتون()وهي األخطاء املطبعية ال ح نسختكصح:  اثلثاا 
 .هامش اجلزء

 
 نه مدار احلكم على السند.أل هشام بن حسان: توسعت يف ذكر ترمجة  رابعاا 

" ورتبت إمتام هتذيب الكمال يف أمساء الرجالخامسا  : أخذت ترمجة هشام بن حسان من كتايب "
، من اجلرح والتعديل، وأضفت إليها ما أنكر على هشام بن حسان من حديثه أقواهلمفيما خيص الرتمجة 

 . يف هشام إمنا اقتصرت على املهم للحكم على حديثه هذاومل أسق كل ما قيل 
   

 وهللا أسأل التوفيق والسداد.  
         

 وكتبه :                                                     

 حممد بن عبده بن حممد البعداين                                                 

  أبو عمار اإلدريسي                                                       

                                                
                   

   

 

 

 

 

 : [لفظ احلديث]   
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القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن  ذرعهمن »: قال عن النيب  عن أيب هريرة     
 «.فليقضعمدا  استقاء 

 : [احلديث على احلكم ]   

موقوفا  هبذا اللفظ وإمنا يصح ، غري حمفوظ مرفوعا  هو و  ،ا  إىل النيب ال يصح مرفوع حديث   
من استقاء وهو صائم، فعليه بلفظ: ) ماعن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

 (4) (.القضاء، ومن ذرعه القيء ، ليس عليه القضاء

 : [احلديث خمارج ] 

، أريد على اإلمجال والتفصيل صححهمن من ضعفه، و  وقبل الكالم ونقل أقوال العلماء يف    
أن أبني أقواهلم يف علة احلديث يف السند هل هي من عيسى بن يونس أم من هشام بن حسان، 

 وتضعيفا . ،ألنه ينيب عليه أحكام العلماء تصحيحا  

/ ح 115)ص: "العلل الكبريو " ،(720/ح2/91)"سننه"يف لرتمذي ا أخرج احلديث فأقول    
/ح 284/ 8)ه"صحيحيف "ابن حبان و ، (1960/ح2/943)ه"صحيحيف " ابن خزمية، و (198

 ،(1676/ ح2/581)"سننه"يف ابن ماجه و  ،(2380/ح4/56)"سننه"يف داود  وأبو  ،(3518
، (385/ ح104)ص: "املنتقىيف "ابن اجلارود ، و (10463/ح 16/283)ه"مسنديف "وأمحد 

-2273/ح3/153)"سننه"يف  الدارقطينو ، (1752/ح1/561)ه"مسنديف " الدارميو 
الطحاوي يف ، و (665/ح3/361)"على جامع الرتمذي همستخرجيف "الطوسي و ، (2274

 ،(3117/ح 3/317)"السنن الكربى"لنسائي وا، (1680/ح 4/382)"شرح مشكل اآلاثر"
السنن يف "لبيهقي وا، (1557/ح1/589)"على الصحيحنياملستدرك يف "حلاكم وا

التاريخ يف "لبخاري وا، (302/ 4)"احمللى ابآلاثروابن حزم يف " ،(8027/ح 4/371)"الكربى
عيسى بن يونس، عن هشام بن كلهم من طريق ،  (1/91) -يف ترمجة حممد بن سريين- "الكبري

من ذرعه القيء »حسان، عن ابن سريين، عن أيب هريرة، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 «.فليقض عمدا  فليس عليه قضاء ، ومن استقاء 
                                                           

 .ما خيرجه مالك مسندا  إسناده صحيح، وكل (821/ ح317/ 1)أخرجه مالك يف املوطأ  (4)
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ومن طريقه عند البغوي، العلل، السنن و  ( عند الرتمذي يفعمدا  ومن استقاء ) :وجاءت لفظة   
 .(اا عامد من استقاءوعند الدارقطين ) ،(194/ ح338الزايدات على كتاب املزين )ص: وعند 

 
/ 4/56)"سننه" يف داود  وأبو ، (1961/ح2/943)ه"صحيحيف " ابن خزمية وأخرجه    

املستدرك على يف "حلاكم وا، (1676/ح2/581)"سننه"يف ابن ماجه و  ،(2380ح
من ، (8028/ح 4/371)"السنن الكربىيف "لبيهقي وا، (1556/ ح1/589)"الصحيحني

 به.بن حسان،  ، عن هشام  بن ِغياثحفص  طريق

 [ مدار احلديث ]

 :لماء يف مدار احلديث، على قولنيوأختلف الع    

 وهو هشام بن حسان عن ابن سريين عن أيب هريرة.، جألنه أصل املخر مدار متفق عليه    

عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سريين، عن أيب تفرد ومدار خمتلف فيه، وهو    
 .هريرة

 اختلفوا يف متابعة حفص بن غياث لعسىي بن يونس السبيعي عن هشام.و     

 والدراقطين، (6)،وأمحدوالرتمذي،  (5)،فممن ال يعترب رواية حفص متابعة لرواية هشام، البخاري  
    (9) .وابن عبد الرب (8)وابن بطال،  (7)

                                                           

العلل  .عن هذا احلديث فلم يعرفه إال من حديث عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان سألت حممدا  قال الرتمذي:  (5)
   .(198/ ح 115)ص: للرتمذي  الكبري

التلخيص نقله ابن حجر يف  قال مهنا عن أمحد: حدث به عيسى، وليس هو يف كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه. (6)
 .(884/ 2احلبري )

 ذكره الدراقطين يف كتابه "السنن" من طريق عيسى، ومل يذكر طريق حفص. (7)
وهذا احلديث انفرد به عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، وعيسى ثقة، إال أن أهل احلديث : بطال قال ابن  (8)

البن  يشرح صحيح البخار  يعرف إال من هذا الطريق، وال أراه حمفوظ ا.: ال يوقال البخار  .أنكروه عليه، ووهم عندهم فيه
 .(80/ 4)بطال 
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وابن خزمية،  (10) أبو داود، وأبو زرعة الرازي، يسى بن يونس:وممن يصحح متابعة حفص لع
 والبيهقي.  ،واحلاكم

 عدة أمور: -فيما أعتقد –والسبب عند من مل يعترب رواية حفص متابعة لرواية عيسى    

عن  ومل يصرح ابلتحدث (11). قاله اإلمام أمحد، وابن سعد. مدلس بن غياث أن حفص ( أ
ثنا حفص بن غياث، ثنا قال: مان اجلعفي، يسعيد حيىي بن سل أيبإال من طريق  هشام

  (12) .هشام بن حسان

 (13) .قال أبو حامت: شيخ، قال النسائى: ليس بثقة، و وحيىي اجلعفي قال عنه الذهيب : صويلح 
 ال يقبل.فمثله إذا خالف غريه 

  من كتابه فهو ثبت، وإذا حدث من حفظه خيطئ.حفص بن غياث إذا حدث   ( ب

مجيع ما حدث من حفظه فقال:  ضابط من روى عن حفص بن غياثحدد حيىي بن معني وقد 
، كتبوا عنه ثالث آالف أو به حفص بن غياث ببغداد والكوفة إمنا هو من حفظه، مل خيرج كتااب  

   (14) .أربعة آالف حديث من حفظه

 (15)وهو كويف،  مان اجلعفييحيىي بن سل بن غياث كل من: عن حفص فروى هذا احلديث   
   (16)وهو كويف.  احلسن بن سليمان أبو الشعثاءعلي بن و 

                                                                                                                                                                              

االستذكار  .بن غياث عن هشام بن حسان إبسناده وهللا أعلم حفصوقد زعم بعضهم أنه قد رواه : وقال ابن عبد الرب  (9)
 .(347/ 3)البن عبد الرب 

 .حفص بن غياث عن، علي بن احلسن عنأخرجه ابن ماجة من طريق أيب زرعة  (10)
 (.417/ 2)هتذيب التهذيب  (11)
( وهو خطأ صوابه : حيىي بن سلمانوقع يف مطبوع املستدرك ) (1556/ ح589/ 1)درك أخرجه احلاكم يف املست (12)

 .صحح نسختك . مانيحيىي بن سل
 (. 6181الكاشف للذهيب ) (13)
 ترمجة حفص. (62/ 7) الرجال أمساء يف الكمال هتذيب (14)
يف لبيهقي ، وا(1556/ ح589/ 1)"املستدرك يف "حلاكم ، وا(1961/ح943/ 2)ه"صحيحيف " ابن خزميةعند  (15)
 .(8028/ ح 371/ 4)"السنن الكربى"
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عن عبد هللا بن سعيد، عن جده، عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا حفص بن غياث  ىرو ج( 
 (17)«.من ذرعه القيء، فال قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء»صلى هللا عليه وسلم: 

 .احلديث مرتوك ،وعبد هللا بن سعيد بن أيب سعيد املقربي 

حديث هشام بن حسان يف التاريخ الكبري "يف ترمجة حممد بن سريين"وقد جعل البخاري    
 (18).املرتوك هذا بن سعيدحديث عبد هللا  يرجع إىل

ن عبد هللا بن سعيد خطأ مهشام الذي يرويه عن ديث احلأخذ  حفص بن غياثفيحتمل أن   
 بن غياث لعيسى بن يونس.دليسه ال تطمأن النفس إىل متابعة حفص تاملرتوك، مع 

 هذا ما يتبني يل سبب عدم اعتبارهم مبتابعة حفص لعيسى، والعلم عند هللا. 

هشام بن فالصحيح أن مدار احلديث على عيسى بن يونس السبيعي عن هشام بن حسان عن   
 .حسان، عن ابن سريين، عن أيب هريرة

 ترمجته.وعلة احلديث هو تفرد هشام بن حسان كما سيأيت يف  
  

 [ علة احلديث ]

واختلفت أقوال من ضعف احلديث يف علة احلديث، فمنهم من جعل العلة يف هشام بن   
 كما سيأيت تفصيله. من جعلها يف عيسى بن يونس، محسان ومنه

 وممن نقل عنه توهيم هشام بن حسان، عيسى بن يونس نفسه.  

قال عيسى: زعم عن عيسى بن يونس قاال :  (20)وإسحاق بن راهوية  (19)، فأخرج الدارمي   
 أهل البصرة أن هشاما  أوهم فيه.

                                                                                                                                                                              

 .(1676/ ح581/ 2)يف "سننه"ابن ماجه عند  (16)
 .(6604/ ح482/ 11مسند أيب يعلى املوصلي ) (17)

 .( يف ترمجة حممد بن سريين91/ 1) للبخاري التاريخ الكبري (18)
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 : [ وهو الراجح من العلماء ضعفهمن  ] 

ألقواهلم  ذكر بغريامساهم أب، وهذا سرد احلديث مجاعة من أهل العلمضعف وقد   
 منهم :وتصرفاهتم، ف

مجاعة من أهل البصرة من علمائها )من بني (، و هـ131أيوب بن أيب متيمة السختياين )ت:   
عيسى بن و (، هـ165ووهيب بن خالد الباهلي )ت:  ،تقريباا  (هـ191إىل  هـ150سنة 

الشافعي و ، (هـ160)ت  بن احلجاج شعبةو (، هـ181)ت:  يونس بن أىب إسحاق السبيعى
: تبن حممد )أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا ، (هـ204: تأبو عبد هللا حممد بن إدريس )

أبو داود و ، (هـ256)ت:  البخاريو  ،(هـ241)ت:  أمحد بن حممد بن حنبلو ، (هـ235
)ت:  يالرتمذوأبو عيسى  ،(هـ277ت: أبو حامت الرازي )و ، (هـ275)ت:  السجستاين

أَبُو ُسَلْيَمان و ، (هـ319: ت) بن املنذراأبو بكر و  ،(هـ303: ت) والنسائي ،(هـ279
: تابن بطال أبو احلسن )و  ،(هـ463ابن عبد الرب )ت: و ، (هـ388اخلطّايب )ت: 

 ،(هـ516)ت: أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي و  ،(هـ458البيهقي )ت: و ، (هـ449
وابن رجب احلنبلي )ت: (، هـ763وابن مفلح )ت:  ،(هـ751قيم اجلوزية )ت:الابن و 

 رمحهم هللا مجيعاا. ،(هـ852ابن حجر العسقالين )ت: و (، هـ795
  

 [ضعف احلديثب صرح نالعلماء ممنقل أقوال ]
 (21) .أوهم فيه زعم أهل البصرة أن هشاما  : قال عيسى بن يونس السبيعى  -1

                                                                                                                                                                              

تلخيص احلبري" ال"ويف  (175/ 4) "فتح البارييف "ابن حجر ، ونقله (1752/ ح561/ 1)ه"مسنديف " الدارمي (19)
(2 /884). 
 .(448/ 2نصب الراية )نقله الزيلعي يف  (20)
/ 2) نصب الرايةنقله الزيلعي يف ، وإسحاق بن راهوية يف مسنده، (1752/ ح561/ 1)ه"مسنديف " الدارمي (21)

448). 



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    12الصفحة 

قال مهنا عن أمحد: حدث به عيسى، وليس هو يف كتابه، مام أمحد بن حنبل : اإل قول  -2
 (22) غلط فيه وليس هو من حديثه.

من ذرعه القيء وهو »فيه، يعين: يف مسعت أمحد، سئل ما أصح ما : وقال أبو داود -
 قال انفع، عن ابن عمر. «.صائم

ليس من هذا شيء، إمنا هو  قلت له: حديث هشام، عن حممد، عن أيب هريرة، قال:
  (23) .، يعين: وهو صائم، فاهلل أطعمه وسقاهمن أكل انسيا  حديث: 

يريد أن احلديث غري  قال: (ليس من هذا شيءقال اخلطايب عقب نقله لقول اإلمام أمحد: )
 (24) حمفوظ.

 َواْبن،  أَيُّوب: فَ َقالَ  حسان، بن ِهَشام َعن)يعين أمحد بن حنبل(  َسأَلته:  املروزي قالو  -
 َكانَ  َوقد،  أوقفوها َرفعَها َأَحاِديث روى قد: َوقَالَ  ِهَشام، أَمر َوحسن،  ِإيَلي  أحب عون

 (25) .ويوقفوه اِبحْلَِديثِ  يقصروا َأن َمْذَهبهم
 (شرح كالم اإلمام أمحد)

 .أوال : قدم أيوب السختياين، وعبد هللا بن عون على هشام    
 .اثنيا : حسن أمره، وهذه مرتبة أقل من توثيقه    
 اِبحْلَِديثِ  يقصروا َأن َمْذَهبهم َكانَ  َوقد،  أوقفوها َرفعَها َأَحاِديث روى قداثلثا : قوله : )    

أنه روايتهم عن حممد بن سريين عن أيب هريرة كان من مذهب ابن سريين عن أيب  ( يعين.ويوقفوه
 فليس فيه ذما  هلشام. ، وال يرفعها.على قول أيب هريرة هريرة أنه يوقف األحاديث

 (26) .قال حممد بن سريين: كل شيء َحدثت  عن أيب هريرة فهو مرفوع    
عادة ابن سريين أنه رمبا توقف عن رفع احلديث قال الدارقطين: ورفعه صحيح، وقد عرفت و    

 (27). توقيا  

                                                           

 .(884/ 2التلخيص احلبري )نقله عن مهنا، ابن حجر يف  (22)
 .(1864/ س 387داود السجستاين لإلمام أمحد )ص:  سؤاالت أيب  (23)
 . (111/ 2معامل السنن ) (24)
 .(78/ س 71: ص) املروذي رواية :ألمحد الرجال ومعرفة العلل (25)
 .بسند صحيح (237/ 2معرفة أصول علم الرواية )الكفاية يف  (26)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    13الصفحة 

 

وقال يل : ( يف ترمجة حممد بن سريين91/ 1) "التاريخ الكبرييف "قال اإلمام البخاري  -3
مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا 

وإمنا يروي هذا عن عبد  : ومل يصح،خاريالبعليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء، قال 
 هللا بن سعيد عن أبيه عن أيب هريرة رفعه.

وخالفه حيىي بن صاحل قال ثنا معاوية قال ثنا حيىي عن عمر بن حكم بن ثوابن مسع أاب هريرة 
  .قال: إذا قاء أحدكم فال يفطر فإمنا خيرج وال يوجل

، فلم يعرفه إال من حديث عيسى بن يونس ،عن هذا احلديث سألت حممدا  الرتمذي وقال  -4
 . وقال: ما أراه حمفوظا   ،، عن ابن سريين، عن أيب هريرةعن هشام بن حسان

 وقد روى حيىي بن أيب كثري عن عمر بن احلكم: أن أاب هريرة كان ال يرى القيء يفطر الصائم.

(28 ) 
وحىت لو كان الصواب يف قول الرتمذي هو حسن  (29) : غريب،يف احلديث قول الرتمذي  -5

يضعف احلديث، ألن حتسينه يعود على ظاهر  الرتمذي، فمع نقله قول البخاريغريب، 
 .السند

 يعين عن أيب هريرة. (30) .وقفه عطاء :بعد إخراجه احلديث من طريق هشام قال النسائي   -6
 (31) كالم البخاري واإلمام أمحد ومل يتعقبهما بشيء.  اخلطيايبونقل  -7

                                                                                                                                                                              

/ 9: واملرفوع أشبه، وعادة ابن سريين التوقف. علل الدارقطين )أيضا   قال الدارقطينو  (.28/ 10علل الدارقطين ) (27)
. فرفعه صحيح ومن وقفه فقد أصاب ألن ابن سريين كان يفعل مثل هذا، يرفع مرة ويوقف أخرىوقال أيضا  :  (.159
 .(29/ 10الدارقطين )علل 

 .(198/ ح 115)ص: للرتمذي  العلل الكبري  (28)
حسن ولقد اختلف نقل العلماء عن الرتمذي يف قوله هذا، فجاء يف السنن : .  (720/ح91/ 2)يف سننه لرتمذي ا (29)

مبعرفة األطراف حتفة األشراف و  ،(659/ 5البدر املنري )، و (626/ ح370احملرر يف احلديث )ص: يف وكذلك ، غريب
 .(334/ 2) اهلمام بنال للكمال القدير فتح، وعند (448/ 2نصب الراية )، و (354/ 10)

 . حسن صحيح غريب: (395/ 1كتاب الصيام )  -شرح العمدة البن تيمية وعند     
فتح ، و (293/ 6شرح السنة ) لبغوي، وكذلك عند اغريب فقط (665/ ح 361/ 3)وعند الطوسي يف مستخرجه     

 .(221/ 2األحكام الوسطى )، و (1393/ 4مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )، ويف (175/ 4الباري البن حجر )
 .وأخرجه موقوفا  على أيب هريرة (3118/ ح 317/ 3السنن الكربى للنسائي ) (30)
 .(111/ 2)للخطايب معامل السنن  (31)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    14الصفحة 

إال أنه عند أهل احلديث قد وهم فيه وأنكروه  ،وعيسى ثقة فاضلوقال ابن عبد الرب:   -8
 (32) .عليه

وهذا احلديث انفرد به عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، وعيسى : بطال وقال ابن  -9
: ال يعرف إال من يوقال البخار . عندهم فيهثقة، إال أن أهل احلديث أنكروه عليه، ووهم 

 (33) .هذا الطريق، وال أراه حمفوظ ا

قال أبو داود: مسعت أمحد بن حنبل يقول:  ،وبعض احلفاظ ال يراه حمفوظا  وقال البيهقي:  -10
   .ليس من ذا شيء

 (34) بشيء. ماومل يتعقبهوالرتمذي،  ،نقل كالم البخاريكذلك البغوي و  -11
، وقفه ة. أما علته فوقفه على أيب هريرة، ولعلته علاحلديث له علة: هذا ابن القيموقال  -12

عطاء وغريه. وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري يف صحيحه إبسناده عن أيب هريرة إنه 
قال: ويذكر عن أيب هريرة " أنه يفطر "  (إذا قاء فال يفطر ، إمنا خيرج وال يوجل  )قال: 

 (35) واألول أصح.
من استقاء فليقض، ومن ذرعه )وروى حديث أيب هريرة يرفعه:  القيم أيضا  :وقال ابن  -13

 .(القيء فليس عليه قضاء
داود: سألت  أمحد عن هذا؟ فقال: ليس يف هذا شيء، وعلَّله يف رواية م َهنَّا وأيب داود، قال أبو 

 (36) من أكل انسي ا وهو صائم، فإمنا أطعمه هللا تعاىل وسقاه".إمنا هو حديث: 
 (37) .ضعيف عند أمحد والبخاري والرتمذي والدارقطين وغريهم وهو فقال: وأما ابن مفلح -14
 (38) وأما ابن رجب احلنبلي، فقد نقل كالم البخاري ومل يتعقبه بشيء. -15

                                                           

 .(347/ 3)البن عبد الرب االستذكار  (32)
 .(80/ 4)البن بطال  يصحيح البخار  شرح (33)
 .(293/ 6شرح السنة للبغوي ) (34)
 .(438/ 1)البن القيم هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته  (35)
 .(195/ 1)البن القيم الفروسية احملمدية  (36)
 .(8/ 5) البن مفلح احلنبلي الفروع وتصحيح الفروع (37)

 .(159/ 1)شرح علل الرتمذي البن رجب  (38)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    15الصفحة 

والرتمذي البخاري واإلمام أمحد فقد نقل كالم عيسى بن يونس و  ،وأما احلافظ ابن حجر -16
 (39) ومل يتعقبهم بشيء.

 

 : [احلديث بتضعيف بعض رجاله إسناده، أو أعرض عن الحتجاج به  ضعفمن ]

هريرة يف صالة  أيب عن حممد عن هشام حديث أنكر أنه: أيوب عن زيد بن محاد وقال -17
ركعتني خفيفتني يف صالة الليل، وأنكر عليه رفع أحاديث كثرية عن أيب هريرة، فرتك َرْفع 

 (40) بعضها.
 بن هشام عن أفيده أن الثوري سفيان سألين: وهيب وقالوقال وهيب بن خالد :  -18

 . عنهما هشام فسأل: قال، حممد عن، أيوب عن فأفدته، أستحله ال: فقلت، حسان
 إذا ولكن، أفيدك فال هشام، عن أما: له فقلت هشام، عن الثوري سفيان استفادين: قال وهيبو 

(41) .أيوب عن أردت
  

 شعبةوكان  ،يرجع إىل هشام بن حسان ومداره، شعبة بن احلجاج، وخمرج احلديث -19
 (42) يضعفه.

 عن احلديث رفع يف يثبت وكان ،صدوقا   حسان بن هشام كان: أبو حامت الرازي، قال -20
 (43).حديثه يكتب: قال فيه؟ تقول ما )ابن أيب حامت(: قلت ،هريرة يبأ عن سريين بن حممد

                                                           

 .(175/ 4فتح الباري البن حجر ) (39)
 .(466/ 1)البن كثري  واجملاهيل والضعفاء الثقات ومعرفة والتعديل اجلرح يف التكميل (40)
 .(1941/ ت335/ 4) للعقيلي الكبري الضعفاء (41)
هشام بن حسان.  من كلمته؟ قال: يف : يفرجل، فقلت أليب وهب بن جرير بن حازم: رأيت أىب يكلم شعبة يفقال  (42)

 ، فقال: دمر عليه.فالتفت شعبة إىل أيب
 يي شعبة: عليك حبجاج، وحممد بن إسحاق فإهنما حافظان، وأكتم عل شهاب احلناط: قال يل وقال حيىي بن آدم، عن أيب  

يتقى حديث وقال معاوية بن صاحل، عن حيىي بن معني: زعم معاذ بن معاذ قال: كان شعبة  خالد، وهشام. عند البصريني يف
. ]كذا وقع يف الرتمجة : (187/ 30) الرجال أمساء يف الكمال هتذيب هشام بن حسان عن عطاء، وحممد، واحلسن.

 .صحح نسختك [.( والصواب: حممدوعكرمة( ويف الكامل: )وحممد)
/ 1الرجال )الكامل يف ضعفاء  : ولو حابيت أحدا حابيت هشام بن حسان، كان ختين ولكن مل يكن حيفظ.شعبةقال و   

 .صحح نسختك( وهو خطأ مطبعي صوابه: كان ختين. خشبياوقع يف بعض املراجع )وكان  .(151
 .(229/ ت 56/ 9) حامت أيب البن والتعديل اجلرح (43)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    16الصفحة 

 إخراج احلديث يف كتبهموأما الشافعي، وابن أيب شيبة، وابن املنذر، فقد أعرضوا عن  -21
)ورجاله ثقات ، مع أنه حديث مرفوع، وصريح يف الباب، املختصة بذكر أحاديث األحكام

يف ابب القيء للصائم، كل هذا  أضعف منهجهم للموقوفات، وأحاديث اخر إو يف الظاهر(، 
 يدل على أنه مل يصح عندهم رفعه أصال .

وهو على شرطه  ،هذا عن حممد بن سريينومل خيرج البزار يف مسنده حديث هشام بن حسان 
 .)أبنه ال يصح مرفوعا ( لعله لنفس السببف غريب،

 

 : [من العلماء صححهمن ]

 َعِلّي ْبن، و (هـ354)ت:  حممد بن حبانو ، (هـ311)ت:  حُمَمَّد ْبن ِإْسَحاق بن خزمية   
 ابن حزم الظاهريو ، (هـ405)ت:  هللا احلاكم عبدأبو ، و (هـ385)ت:  ُعَمر الدَّارَُقْطنّ 

 النووي، و (هـ656)ت:  املنذري، و (هـ581)ت:  عبد احلق اإلشبيلي، و (هـ456)ت: 
، والشيخ (هـ804: ت) ابن امللقن، و (هـ702: ت) ابن دقيق العيد، (هـ676)ت: 

 (، رمحهم هللا مجيعاا .هـ1420)ت: األلباين 
 

 : [بصحة احلديث صرح نالعلماء مم وتطبيقات نقل أقوال]
 
 ."صحيحه"أخرجه يف د ْبن ِإْسَحاق بن خزمية حم َمَّ  - 1
  .أخرجه يف "صحيحه" ،حممد بن حبانو   -2
 (44) .رواته ثقات كلهماقطين فقال بعد إخراج احلديث : الدر وأما  -3
صحيح على : احلاكم  أخرجه يف "املستدرك على الصحيحني" وقالأبو عبد هللا احلاكم  - 4

 ".شرط الشيخني، ومل خيرجاه 
قَ ْوله على َشرطهَما غري م سلم فقد أعله الب َخارِيي يف التَّارِيخ َكَما وتعقبه احلافظ ابن حجر بقوله : 

 (45) .َسنذكر ه  َوحكم يف اجْلَاِمع َكَما ذكراَن َأن رَِوايَة عمر بن احلكم َعن أيب ه َريْ َرة أصح
                                                           

 .ضعيف عند أمحد والبخاري والرتمذي والدارقطين وغريهم وهو: (8/ 5) "الفروع وتصحيح الفروعقال ابن مفلح يف " (44)
 .(176/ 3)البن حجر تغليق التعليق  (45)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    17الصفحة 

 (46) ثقة.عيسى بن يونس: وقال  "احمللى"وأما ابن حزم فأخرجه يف  -5
وأخرجه يف ، (388/ 1)الصحيحة  الصغرى األحكام أخرجه يف، وعبد احلق اإلشبيلي - 6
 ابن عن حسان بن هشام عن يونس بن عيسى يرويه هذاوقال:  (221/ 2) "األحكام الوسطى"

 .ثقة كلهم هريرة أيب عن سريين

 خترجيه" يف املنذري املتأخرين من حسنه وقد، قال ابن امللقن يف "البدر املنري"، واملنذري – 7
 (47)". املهذب ألحاديث

 حديث املذكورة وشواهده طرقه مبجموع هريرة أيب حديث أن فاحلاصل :قال، والنووي – 8
 يضر ال حسان بن هشام به تفرد وكونه ،احلفاظ من واحد غري حسنه على نص وكذا ،حسن

 (48). صولواأل والفقه احلديث أهل من اجلمهور عند مقبولة الثقة وزايدة ،ثقة ألنه
: قال مث غريب، حسن: قال مث. الرتمذي لفظ وهذا األربعة، أخرجهوابن دقيق العيد، قال:  – 9

 (49) .شرطهما على صحيح: احلاكم وقال ثقة، راويه : قلت. حمفوظا   أراه وال
 (50) .هذا احلديث حسنابن امللقن، قال :   -10
 .(51/ 4) "السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء"يف  هصحح ،والشيخ األلباين -11

 

 : [من ُيصحح احلديث على شرطه يف توثيق رجال إسناده ]
)ألن  وأما تصحيح هذا احلديث أخذا  بعموم قول بعض أهل العلم ممن وثق هشام بن حسان  

، فأتوقف عن ذكرهم، مع أنه يصح ذلك على شرطهم، ولكن الذي هشام هو مدار احلديث(

                                                           

 خبرب إال حنتج مل أننا هذا كتابنا قرأ من وليعلموما سكت عنه ابن حزم يف كتبه فهو صحيح عنده، قال ابن حزم:  (46)
 ابهلل إال توفيقنا وما. نسخه فأوضحنا منسوخا أو ضعفه، فبينا ضعيفا خربا إال خالفنا وال مسند الثقات رواية من صحيح

 .(21/ 1)البن حزم  ابآلاثر احمللى .تعاىل
 .(659/ 5)امللقن  نالبالبدر املنري  (47)
 .(316/ 6) املهذب شرح اجملموع (48)
 .(348/ 1) األحكام أبحاديث اإلملام (49)
 .(659/ 5)امللقن  نالبالبدر املنري  (50)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    18الصفحة 

وإسحاق  (51)الدارمي،  عيسى بن يونس الذي أخرجهمينعين من ذلك وجيعلين أتوقف هو قول 
   قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما  أوهم فيه.عن عيسى بن يونس قاال :  (52)بن راهوية 

الذين ذكرهم عيسى ومل يسمهم قد يشملهم قول  من أئمة النقد ألن هذه الطبقة من العلماء  
 ، لعدم وجود تعارض بني توثيقهم له وتضعيفهم هلذا احلديث خاصة.عيسى

   ولذلك أتوقف عن نسبة هذا التصحيح هلم يف هذا احلديث.
 

، وذلك لألسباب األيت من ضعفه كما تقدم ذكر أقواهلممن أقواهلم قول والذي ترجح يل قول 
 ذكرها:

 .، عن كل تالمذة ابن سريين الذين هم أثبت منه: تفرد هشام بن حسان به أولا 
وهشام بن حسان ال يقع يف ضبطه وإتقانه مثل هذا التفرد عن حممد بن سريين عن أيب :  اثنياا 

هريرة يف مثل هذا احلكم، مما ال يتابع عليه مرفوعا ، فهو يعتمد على حفظه وليس ابحلافظ، وليس 
 كتب.له  

ه موقوفا ، فمثل هذا لو نقل عن أيب هريرة مرفوعا  و : خالفه غريه يف نقله عن أيب هريرة فجعل اثلثاا 
 لكثر نقلته ولدل على انتشار عن أيب هريرة.

 :(53)على ما ذكرت  ةلدالأن أنقل هنا ترمجة هشام بن حسان لولعل من املفيد 
 

 [ وفاهتم مرتب أقوال العلماء على حسب ما خيص اجلرح والتعديل يف ترمجة هشام بن حسان ]
    

ويقبل تفرده ويعد من أصحاب ابن سريين، وخالصة هذا الرتمجة أن هشام بن حسان، ثقة،    
 ، ولكن ال يقبل تفرده عن ابن سريين أبصل ال يتابع عليه،)فيما مل ينتقد عليه( عن ابن سريين

وخاصة إذا خولف، وهو مدلس قليل التدليس )وال يعل بتدليس إال إذا كان فيه نكارة، كغريه من 
  املدليس ممن يقل تدليسهم( . 

                                                           

تلخيص احلبري" ال"ويف  (175/ 4) "فتح البارييف "ابن حجر ، ونقله (1752/ ح561/ 1)ه"مسنديف " الدارمي (51)
(2 /884). 
 .(448/ 2نصب الراية )نقله الزيلعي يف  (52)
 من كتايب "إمتام هتذيب الكمال".( 53)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    19الصفحة 

هشام بن حسان األزدي القردوسي، أَب و َعبد هللا الَبْصرِيي، والقراديس ولد قردوس : هو  هامس    
بن َعبد هللا بن زهران ْبن َعبد اَّللَِّ ْبن بن احلارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عداثن 

 (54) مالك بن نصر بن األزد بن الغوث.
 

 :[  مرتبته عندهم اجلرح والتعديل يف ترمجة هشام بن حسان حسب ترتيب] 
 

 (ليس له كتاب)
 يل ليس: قال كتبك بعض إيل أخرج: حسان بن هلشام قلت: املروزي املغرية بن إبراهيم قَال  

 .كتب
َوقَال خملد بن احلسني َعْن هشام بن حسان: ما كتبت للحسن، وابن سريين حديثا قط إال   

 (55) حديث األعماق، ألنه طال علي، فكتبته، فلما حفظته حموته.
 هذا من األسباب اليت تنزل هشام من أعلى درجات احلفاظ إىل درجة الثقات.لعل و أقوال: 

 

 ( التوثيق الصريح:املوثقون)
 من سريين بن حممد عن حفظأ حدأ كان ما أو رأيت ما: قال عروبة أيب بن سعيدقال    

 (56) .هشام
قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت حيىي بن معني فقلت: حيىي بن عتيق أحب إليك يف ابن    

 (57) حيىي خري. :وثقة، قال عثمان ،سريين أم هشام بن حسان؟ فقال: ثقة
 (58) أيوب، وهشام، وحسبك هشام.محاد بن زيد: أنبأان قال  

: كان حيىي بن سعيد ، وكان أصحابنا يثبتون هشام بن حسان، وكان علي بن عبد هللا قال    
 (59) يضعف حديثه، عن عطاء، وكان الناس، يرونه أنه أرسل حديث احلسن، عن حوشب. حيىي

                                                           

 .(6572/ ت 181/ 30) الرجال أمساء يف الكمال هتذيب (54)
 .(6572/ ت 185/ 30) الرجال أمساء يف الكمال هتذيب (55)
 (.54/ 9)اجلرح والتعديل البن أيب حامت ( 56)
 (.176/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 57)
 .(55/ 9) حامت أيب البن والتعديل اجلرح (58)
 .(335/ 4الضعفاء للعقيلي ) (59)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    20الصفحة 

احلسن عامتها علي ابن املديين: أما حديث هشام عن حممد فصحاح، وحديثه عن وقال     
(60) تدور على حوشب، وهشام أثبت من خالد احلذاء يف ابن سريين، وهشام ثبت.

   

 (61) .احلديث كثري هللا شاء إن ثقة وكانقال ابن سعد:    
 

 (: ، أو ال يسند إال صحيح احلديثمن ال حيدث إال عن الثقاتروى عنه ) (التوثيق الضمين)
   .وحيىي ْبن َسِعيد القطان ،هللا ْبن املباركوعبد ، شعبة ْبن احلجاجروى عنه    
 (62) : كان حيىي، وعبد الرمحن حيداثن عن هشام، عن احلسن.الفالس قال عمرو بن عليو   

، النسائيو  ،الرتمذيو  ،أبو داودو  ،مسلمو  ،البخاريك فهو يوثقه هوكل من أخرج له يف صحيح   
 .والدارقطين، واحلاكم ، وابن حزموابن اجلارود،  ،وابن حبان ،وابن خزمية

 

 (من نفى عن هشام احلفظ)
  (63) حابيت هشام بن حسان، كان ختين ولكن مل يكن حيفظ. : ولو حابيت أحدا  شعبةقال و    

 

  (حاله  من توسط فيه)
 َوِهَشام ،َصاحل :فَ َقالَ  حسان بن ِهَشام َعن)يعين اإلمام أمحد بن حنبل(  َسأَلتهقال عبد هللا:    
 (64) .َأْشَعث من ِإيَلي  أحب حسان بن
 عون َواْبن،  أَيُّوب: فَ َقالَ  حسان، بن ِهَشام َعن)يعين أمحد بن حنبل(  َسأَلته:  املروزي قال   

 َأن َمْذَهبهم َكانَ  َوقد،  أوقفوها َرفعَها َأَحاِديث روى قد: َوقَالَ  ،ِهَشام َأمر َوحسن،  ِإيَلي  أحب
 (65) .ويوقفوه اِبحْلَِديثِ  يقصروا
 

                                                           

 .(55/ 9) حامت أيب البن والتعديل اجلرح (60)
 .(3249/ ت 7/201)ال بن سعد  الكربى الطبقات (61)
 .(2030/ ت 415/ 8الكامل يف ضعفاء الرجال ) (62)
 .(151/ 1الكامل يف ضعفاء الرجال ) (63)
 (.863/ ت411/ 1العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ابنه عبد هللا )( 64)
 . (111/ 2معامل السنن ) (65)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    21الصفحة 

 حممد عن احلديث رفع يف يثبت وكان ،صدوقاا  حسان بن هشام كانقال أبو حامت الرازي:        
 (66) .حديثه يكتب: قال فيه؟ تقول ما )ابن أيب حامت(: قلت ،هريرة يبأ عن سريين بن

 له أذكر أن احتاج فمن حديثا وأكثر ذاك من أشهر حسان بن وهشامقال ابن عدي : و        
 وهو ثقة، عنه حدث إذا منكرا أحاديثه يف أر ومل مستقيم يرويه عمن حديثه فإن حديثه من شيئا

 (67). به أبس ل صدوق
 

 (صحة حديثه عن حممد بن سريين)
 من سريين بن حممد عن حفظأ حدأ كان ما أو رأيت ما: قال عروبة أيب بن سعيدقال     

 (68) .هشام
 من يعد وليس به العلماء ومن سريين، ابن أصحاب يف يعد وهو: شيبة بن يعقوب قالو     

 (69) .سريين ابن غري يف املتثبتني
كما مسعه،   سريين سرده سردا   نأنه كان إذا حدث عن اب :خملد بن حسني عن هشامقال و     

  (70)هشام، يف حديث ابن سريين خاصة.  ترسل فيهن كان ابن سريين ترسل فيه إو 

كان محاد بن سلمة ال خيتار على هشام يف حديث ابن سريين : حجاج االمناطىقال     
   (71).حدا  أ

علي ابن املديين: أما حديث هشام عن حممد فصحاح، وحديثه عن احلسن عامتها وقال     
 (72) تدور على حوشب، وهشام أثبت من خالد احلذاء يف ابن سريين، وهشام ثبت.

أثبت الناس يف حممد بن سريين؟ فقال: أيوب مث : من قال حممد بن عبد الرمحن: سألت عليا      
بن حسان، وما قال  هشامبن عتيق مث  ابن عون مث سلمة بن علقمة مث حبيب بن الشهيد مث حيىي

                                                           

 (.229/ ت 56/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 66)
 .(417/ 8) الرجال ضعفاء يف الكامل (67)
  (.54/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 68)
 .(788/ 2) الرتمذي علل شرح (69)
 (.55/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (70)
 (.55/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (71)
 .(55/ 9) حامت أيب البن والتعديل اجلرح (72)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    22الصفحة 

يزيد بن إبراهيم التسرتي مسعت حممد بن سريين أثبت عندي من خالد احلذاء، ألفاظ عاصم 
 (73) ألفاظهما ألفاظ أصحاهبم.األحول وخالد احلذاء يف حممد واحدة ال تشبه 

 
 (غريهمع هشام  اختلفإذا )

قال الدَّارِمي: قلت لَيحىي بن َمعني: ِهَشام بن َحسَّان أحبي إِليك، َأو َجرير بن حازم؟ فقال:     
  (74) ِهَشام أحبي ِإيَلَّ.

 َوِهَشام ،َصاحل :فَ َقالَ  حسان بن ِهَشام َعن)يعين اإلمام أمحد بن حنبل(  َسأَلتهقال عبد هللا:     
 (75) .َأْشَعث من ِإيَلي  أحب حسان بن

 (76) .حسان بن هشام من إيل أحب ويونس .ثقة: عبيد بن يونسقال أبو حامت الرازي:     
 بن وسلمة األحول وعاصم احلذاء وخالد حسان بن هشام وذكر - املديين ابن علي قال    

 (77) .وأيوب عون ابن مثل القوم يف ليس: فقال - وأيوب عون بن هللا وعبد علقمة
 عون َواْبن، أَيُّوب: فَ َقالَ  حسان، بن ِهَشام َعن)يعين أمحد بن حنبل(  َسأَلته:  املروزي قال    

 َأن َمْذَهبهم َكانَ  َوقد، أوقفوها َرفعَها َأَحاِديث روى قد: َوقَالَ  ِهَشام، أَمر َوحسن، ِإيَلي  أحب
 (78) .ويوقفوه اِبحْلَِديثِ  يقصروا

قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت حيىي بن معني فقلت: حيىي بن عتيق أحب إليك يف ابن    
 (79) حيىي خري. :سريين أم هشام بن حسان؟ فقال: ثقة وثقة، قال عثمان

 عندان ثبتأ براهيمإ بن يزيد: يقول الطيالسي الوليد ابأ مسعت الدارمي: سعيد بن عثمان قال   
 (80) .حسان بن هشام من

                                                           

 .(59/ 2املعرفة والتاريخ ) (73)
 (.847) اتريخ الدارمي (74)
 (.863/ ت411/ 1ابنه عبد هللا )العلل ومعرفة الرجال ألمحد رواية ( 75)
 (.242/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (76)
 (.131/ 5اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 77)
 . (111/ 2معامل السنن ) (78)
 (.176/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 79)
 (.253/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت )( 80)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    23الصفحة 

قال علي ابن املديين مسعت حيىي ابن سعيد القطان يقول: هشام بن حسان يف ابن سريين    
وخالد يعىن احلذاء يف ابن سريين وهو عندي يف احلسن  -حب إىل من عاصم يعىن االحول أ

   (81) يعىن الواقفى األنصاري. -دون حممد بن عمرو 

  (82) بن َحسَّان.: َعوف أحبي ِإيلَّ من ِهَشام قال حيىي بن معني   

 عليه هللا صلى النيب عن هريرة، أيب عن سريين، بن حممد عن هشام أحاديث: الربدجيي وقال   
 بن وسلمة ،عون وابن ويونس، أيوب دون حسان بن هشام أن غري صحاح، أكثرها   وسلم

  (83) .علقمة
 بن ويونس علقمة، بن وسلمة عون، وابن أيوب، سريين، ابن أصحاب أثبت: الدارقطين وقال   

  (84) .عبيد
  .يف أثبت أصحاب ابن سريين هشام الدارقطينومل يذكر أقوال : 

 

 (حلجة والثبت إىل درجة الثقةالعليا من اينزله عن درجة  ام)
 (85) .بِهِ  االْحِتَجاجِ  َعنِ  خت ْرِج ه   ال َأْوَهام   َوهِلَشام  قال الذهيب : 

 

 ( رفع أحاديث موقوف)
هريرة يف صالة ركعتني  أيب عن حممد عن هشام حديث أنكر أنه: أيوب عن زيد بن محاد وقال   

 (86) خفيفتني يف صالة الليل، وأنكر عليه رفع أحاديث كثرية عن أيب هريرة، فرتك َرْفع بعضها.
 

 (من كان يضعفه)
 عن،  حسان بن هشام حديث يتقي شعبة كان: قال معاذ بن معاذ زعم: بن معني حيىي قال   

 (87) .احلسنو  وحممد عطاء
                                                           

 (.55/ 9حامت ) اجلرح والتعديل البن أيب (81)
 (.3640)اتريخ ابن معني لدوري  (82)
 .(688/ 2) الرتمذي علل شرح (83)
 .(689/ 2) الرتمذي علل شرح (84)
 .(319/ 9)للذهيب  اإلسالم اتريخ (85)
 .(466/ 1)البن كثري  واجملاهيل والضعفاء الثقات ومعرفة والتعديل اجلرح يف التكميل (86)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    24الصفحة 

 فأفدته، أستحله ال: فقلت، حسان بن هشام عن أفيده أن الثوري سفيان سألين: وهيب وقال   
 . عنهما هشام فسأل: قال، حممد عن، أيوب عن

 

 ولكن، أفيدك فال هشام، عن أما: له فقلت هشام، عن الثوري سفيان استفادين: قال وهيبو    
   (88) .أيوب عن أردت إذا

 (وصفه ابلتدليسمن )
 عن حسان، بن هشام عن الربيع، ابن زايد رواه حديث عن أيب وسألتقال ابن أيب حامت:     

 جيلي فإنه النوم؛ عند ابإلمثد عليكم( : ) هللا رسول قال: قال جابر؛ عن املنكدر، ابن حممد
 الشعر؟ وينبت البصر،

 ولعل وحنوه، مسلم بن إمساعيل: الضعفاء إال حممد عن يروه مل منكر، حديث هذا: أيب قال    
 (89) مساعيل بن مسلم؛ فإنه كان يدلس.إ من أخذه حسان بن هشام

واجئ بعد ذلك  -مسعت عطاء  :قال سفيان بن حبيب: رمبا مسعت هشام بن حسان يقول   
حدمها فصاح أاثبت على  :فقلت له ،هو ذاك نفسه -الثوري وقيس عن عطاء  حدثين :فيقول

 (90) .يب
مسعت عرعرة بن الزيد الشامي  ابن املديين قال: صاحل بن أمحد بن حنبل، حدثين عليقال     

نعم،  :قلت ؟يقول: سألت عباد بن منصور فقلت اي أاب سلمة تعرف األشعث موىل آل محران
 .هشام القردوسي قال: ما رأيته عنده قط :قلت قال: كان يقاعد احلسن؟ قال: نعم كثريا  

قاعدت احلسن سبع  :فقال يل جرير ،أخربت بذلك جرير بن حازم بعد موت عبادقال عرعرة ف  
اي أاب النصر فقد، حدثنا عن احلسن أبشياء ورويناه عنه  :فقلت ،سنني ما رأيت هشام عنده قط

 (91) أخذ عن حوشب.أراه  :فعمن تراه أخذ قال

                                                                                                                                                                              

  .(2030/ ت 416/ 8)البن عدي  الرجال ضعفاء يفوالكامل  ،(1941/ ت 335/ 4) للعقيلي الكبري الضعفاء (87)
 .(2030/ ت 416/ 8)البن عدي  الرجال ضعفاء يفوالكامل  ،(1941/ ت 335/ 4) للعقيلي الكبري الضعفاء (88)
 .(2275/ ح17/ 6) حامت أيب البن احلديث علل (89)
 .(56/ 9اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (90)
 .(334/ 4) للعقيلي الضعفاء، و (416/ 8) الرجال ضعفاء يف الكامل (91)



 َيف الصيام ءيف حديث : من ذرعه القيبتحقيق الكالم ، اماإلمت    25الصفحة 

هشام بن حسان، وكان  : كان حيىي بن سعيد ، وكان أصحابنا يثبتونعلي بن عبد هللا قال   
 (92) يضعف حديثه، عن عطاء، وكان الناس، يرونه أنه أرسل حديث احلسن، عن حوشب. حيىي

 

 (ما أنكر عليه من حديثه)
 

 أنكر عليه حديثه هذا حمل البحث. -
 بن هشام عن الضبعي، سليمان بن جعفر رواه حديث عن أيب وسألتقال ابن أيب حامت :و  -

 ودعا سنة، أربعني ابن وهو () النيب بعث: قال عباس؛ ابن عن سريين، بن حممد عن حسان،
 سنني، عشر اهلجرة وكانت سنة، عشرة ثالث - القتال يف له يؤذن ومل - اإلسالم إىل الناس
  سنة؟ وستني ثالث ابن وهو () هللا رسول فقبض

 (93) .هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال أيب: إمنا هو:   
 

أيب جماهد، عن  الطائي سعد عن زهري، رواه حديث عن أيب وسألتقال ابن أيب حامت :  -
 أ، سقاه هللا من رحيق املختوممؤمنا شربة على ظم ن سقىمؤم عطية، عن أيب سعيد؛ قال: أميا

 . احلديث ...ومن كسا مؤمنا  ...ومن أطعم مؤمنا .. 
 ؟()، عن عطية، عن أيب سعيد، عن النيب فقيل أليب: هشام بن حسان، عن اجلارود 

 (94) .حيح موقوف؛ احلفاظ ال يرفعونهقال أيب: الص
 

 عن حسان، بن هشام عن الربيع، ابن زايد رواه حديث عن أيب وسألتقال ابن أيب حامت:  -
 جيلي فإنه النوم؛ عند ابإلمثد عليكم( : ) هللا رسول قال: قال جابر؛ عن املنكدر، ابن حممد

 الشعر؟ وينبت البصر،
 هشام ولعل وحنوه، مسلم بن إمساعيل: الضعفاء إال حممد عن يروه مل منكر، حديث هذا: أيب قال
 (95) مساعيل بن مسلم؛ فإنه كان يدلس.إ من أخذه حسان بن
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 الصالة إىل أحدكم قام إذا: »هريرة أبو قال: قال حممد عن هشام، عن :زيد بن محاد قال -
: فقال، أليوب ذلك فذكرت: محاد قال. «خفيفتني ركعتني فليصل فليبدأ الليل من

 (96) .خفيفتني :قوله أيوب وأنكر خفيفتني؟

 عما عبيدة سألت: قال أنه حممد، عن هشام، عن، وحيىي أيوب ذكر: زيد بن محاد قال -
 (97) .املسلم إذاء: قوله فأنكر.  «املسلم وإذاء احلدث: »فقال،  الوضوء ينقض
  

 رسول قال: فيها يقول،  هريرة أيب عن،  حممد حديث يرفع هشام كان: زيد بن محاد قال -
،  يرفعها يكن مل حممدا   إن: له قل: يل فقال، أليوب ذلك فذكرت وسلم، عليه هللا صلى هللا
 (98) .الرفع فرتك هلشام ذلك فذكرت،  الرفع يف هبا ينجو كان إمنا،  ترفعها فال

 
 [ اخلالصة]  

أيب ابن عمر، وعن  موقوفا  عنأن حديث أيب هريرة ال يصح مرفوعا ، وإمنا يصح  -1
 بلفظ قريب منه. هريرة، 

 أن متابعة حفص بن غياث لعيسى بن يونس ال تصح. -2
 أن هشام بن حسان تفرد ابحلديث عن ابن سريين عن بقية أصحابه. -3
 ن سريين.هشام بن حسام ثقة، لكنه ليس يف الدرجة العليا من أصحاب حممد ب -4
مع أن هشام بن حسان ثقة إال أنه ال يقع يف ضبطه وإتقانه التفرد عن أصحاب ابن  -5

 سريين هبذا احلديث. 
ومن الفوائد احلديثية أن حممد بن سريين كان ال يرفع ما يسنده عن أيب هريرة، كما  -6

 صرح هو عن نفسه، وذكره أيوب السختياين، واإلمام أمحد ، والدراقطين.
 التوفيق والسداد.وابهلل 
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 واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبة ومن تبعه إىل يوم الدين.
 هـ07/06/1441وكتبه : حممد بن عبده بن حممد البعداين يف                  

 
 
 


